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BAB IV 

ANALISA MENURUT MADHHAB H <ANAFI DAN MADHHAB SHA <FI’I 

TENTANG BA’I ISTIS}NA<‘ DAN RELEVANSINYA DENGAN 

PERBANKAN SYARI’AH 

A. Analisa menurut madhhab H <anafi dan Madhhab Sha >fi >’i Tentang Ba’i 

Istis }na >‘ 

Sebagaimana telah disinggung pada bab-bab terdahulu, mengenai 

pendapat Imam Sha>fi’i dan Imam H<anafi tentang ba’i istisn }a >‘. Dan berikut ini 

alasan-alasanya menurut madhhab Hanafi akad istis}na >‘ bisa dihukumi sah 

dengan syarat adanya Ija >b dan Qabu >l dari pihak pemesan (mustas }ni’) atau 

penjual (s}ani’).1 Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Barang, bahwa dalam komoditi yang diakadkan haruslah berasal dari 

barang yang biasa ditransaksikan di kalangan masyarkat dan diketahui 

pula spesifikasi barangnya seperti Jenis, tipe, kualitas dan kuantitasnya.  

2. Harga, dalam menentukan harga harus sama-sama diketahui semua pihak 

kemudian harga bisa dibayarkan pada waktu akad secara cicilan atau 

ditangguhkan sampai pada masa yang akan datang yang disepakati kedua 

belah pihak.  

Mengenai pembayaran menurut beliau boleh membayar ketika pesanan 

sudah jadi dan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Ini pendapat ulama 

Hanafiyah yang didukung oleh Muktamar Majma’ al-Fiqh al-Islam yang 

                                                             
1 Dumairi Nor, Ekonomi Syariah versi Salaf (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 58. 
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diadakan dikota Jeddah pada tanggal 7-12 Dzulqa’dah 1412H/ 9-14 Mei 1992 

M, pada keputusan no. 66/3/7 tentang akad istis}na >’ isinya sebagai berikut: 

“Dibolehkan didalam akad istis }na >‘ tersebut untuk menangguhkan 

pembayarannya secara keseluruhan atau diangsur secara periodic dalam 

waktu yang terbatas.”2 

Madhhab Hanafi membolehkan ba’i istis }na >’ dengan mendasarkan 

pada istihsan, alasan-alasan diperbolehkannya yaitu sebagai berikut: 

1. Masyarakat telah mempraktikkan ba’i istis }na >’ secara luas dan terus 

menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan ba’i 

istis }na >’ sebagai konsesnsus umum. 

2. Keberadaannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, yang mana orang 

seringkali memerlukan  barang yang tidak tersedia di pasaran, sehingga 

mereka cenderung melakukan kontrak pemesanan agar orang lain 

membuatkan barang untuk mereka. 

3. Ba’i istis}na >’ sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak 

selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.3 

Dengan alasan-alasan berikut diatas maka madhhab Hanafi 

membolehkan, kemudian jika didasarkan pada hukum syara’ maka beliau 

melarangnya karena termasuk jual beli barang yang tidak ada pada waktu 

akad, dengan metode istihsa >n inilah jual beli seperti jual beli saham, sewa-

menyewa, pemesan perabot maupun industri lainnya diperbolehkan. Alasan 

                                                             
2 http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-istisna’/ diakses pada 

tanggal 7 Desember 2017. 
3 Ismail Nawawi, Fikih muamalah klasik dan kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 131. 
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lain juga dikarenakan sudah menjadi kebiasaan (urf) manusia dan hal itu telah 

dilakukan masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang 

mengingkarinya. 

Sedangkan Pemikiran madhhab Sha >fi’i Terlihat jelas bahwa beliau 

memperbolehkan ba’i istis}na >’. Beliau berpendapat bahwa jual beli istisna’ 

sama halnya dengan jual beli salam, yang membedakan hanya pada unsur 

jenis barangnya yaitu jika dalam akad istis }na >’ barangnya berupa manufaktur 

atau industri sedangkan dalam akad salam barangnya berupa hasil tanaman. 

Jual beli istis }na >’ dengan menyamakan dengan akad salam dengan catatan 

syarat yang berlaku dalam akad salam juga berlaku pada akad istis }na >’ 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Menyerahkan seluruh harga dalam majlis akad.4 

2. Menyatakan bahwa waktu  penyerahan barang pesanan haruslah 

ditentukan sama halnya dengan akad salam, jika tidak akad ini menjadi 

rusak. Akan tetapi beliau juga menambahkan penyerahan objek tersebut 

bisa dibatasi waktu tertentu atau tidak. 

Adapun ketentuan ba’i istis}na >‘ dalam penentuan batas waktu 

pembayaran atau jatuh tempo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perlu 

menetapkan atau menuliskan jatuh tempo dalam jual beli. Karena jika 

dibolehkannya penangguhan bisa beresiko penipuan, maka hukum boleh juga 

lebih utama, penyebutan batas waktu (tempo) tersebut bukan untuk 

penangguhan tetapi untuk waktu yang diketahui. Alasan lain yaitu jika 

                                                             

4
 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 137-138. 
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pembayaran ditangguhkan maka termasuk kategori jual beli hutang dengan 

hutang.  

Dari penjelasan di atas bahwasannya yang menjadi persamaan 

kedua tokoh antara madhhab H<anafi dan madhhab Sha>fi’i yaitu : 

1. Spesifikasi barangnya haruslah jelas meliputi  jenis, tipe, kualitas dan 

kuantitasnya. 

2. Objek pembayarannya harus diketahui apakah dalam bentuk uang atau 

manfaat.  

Dari segi Perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut yaitu: 

 1. Mengenai ketentuan pembayaran menurut madhhab Hanafi istis }na >‘ bisa 

dibayarkan pada akad, cicilan atau ditangguhkan sampai barang sudah 

selesai. Sedangkan madhhab sha >fi’i lebih baik pembayaran diawal dan 

ditentukan jatuh tempo agar dapat melindungi produsen.  

2. Penentuan waktu penyerahan barang menurut madhhab H <anafi tidak perlu 

ditentukan, sedangkan madhhab Sha >fi’i haruslah ditentukan supaya hak 

jaminan pembeli terlindungi. 

B. Analisa Istinbath Hukum madhhab H <anafi dan Madhhab Sha >fi’i tentang 

Ba’i Istis}na >‘ 

Melihat uraian sebelumnya penulis menganalisa bahwa madhhab Hanafi 

membolehkan ba’i istis}na >’ atas dasar Istihsan bin al-Urf. Yang dimaksud 

dengan istihsan jenis ini ialah penyimpangan atau pemalingan penetapan 

hukum yang berlainan (berlawanan) dengan ketentuan Qiyas, Karena adanya 
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‘urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan 

masyarakat.5  

Dengan istihsan yang berpedoman pada hadith sabda Nabi Muhammad 

Saw : 

  نا   حسو ا ا رأاا نانا فهو عند اهاهفهو عند امسلمون حسنا فما رأى 

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan 

Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka 

dalam pandangan Allah pun buruk”6 

Dimana Istihsan menurut para ahli fiqih dari madhhab H<anafi dan 

madhhab Hanbali adalah perpindahan dari suatu hukum kepada hukum 

lainnya dari sebagian kasus, atau meninggalkan suatu hukum karena adanya 

hukum yang lebih kuat/pengecualian yang bersifat Jus’iyah (khusus) dari 

hukum yang khusus. Oleh karena itu, dapat disimpulkaan bahwa Istihsan 

adalah perpindahan dari suatu hukum yang ditetapkan oleh dalil shara’ dalam 

suatu kasus  tertentu kepada hukum lain. Karena adanya dalil shara’  yang 

mengharuskan perpindahan sesuai dengan jiwa syari’at Islam. 

Dasar-dasar istihsan terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadith Rasulullah 

SAW antara lain: 

 َن َأْحَسَنُه فَ َبّشْر ِعَباِدي الِذيَو َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فَ اَتِبُعو 

                                                             
5 Romli, Studi Perbandingan ushul Fiqh  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 202. 
6
 Djazuli, Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2000), 111. 
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Artinya: “Maka gembirakanlah hamba-hamba-Ku yang mendengar 

perkataan laalu mengikutinya dengan yang lebih baik” (QS. Al-Zumar: 17-

18).7 

Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Qur’an dan 

ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Qur’an 

karena ia adalah yang paling baik. 

Sedangkan ‘urf atau adat kebiasaan ialah  apa-apa yang dibiasakan oleh 

masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan atau 

perbuatan. Dari kedua ijtihad yang dipakai oleh Abu Hanifah baik istihsan 

maupun ‘urf, maka akan menjadikan hukum baru yang sesuai dengan 

kemajuan dan memunculkan pemikiran yang baru yang tetap mengacu 

kepada Al-Qur’an dan Sunnah.  

Jadi kebolehan ba’i istis}na >’ dalam golongan madhhab Hanafi dengan 

dasar istihsan yang sanad-nya ‘urf, contohnya jual beli pessanan (indent), 

menurut hukum umum tidak sah, karena yang dibeli tidak berwujud 

barangnya, tetapi dibolehkan karena istihsan menurut ‘urf. Alasan ini pula 

yang dijadikan patokan Abu Hanifah dalam menetapkan akad istis}na >’. 8 

Adapun dalam menetapkan syarat istis }na >’ mengenai tidak perlunya 

menentukan waktu penyerahan barang, apabila waktu penyerahan ini 

ditentukan maka akan berubah menjadi akad salam, menurut madhhab Hanafi 

ketika akad istis }na >’ ditentukan waktu penyerahan barangnya maka akad 

tersebut berubah menjadi akad salam.  

                                                             

7
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 965. 

8 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam; Permasalahan dan Fleksibilitasnya   

(Jakarta: Sinar Grafika, 2007) , 133. 
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Secara jelas beliau membedakan antara akad istis}na >’ dengan akad salam, 

dalam istis}na >’ tidak perlu menetukan waktu penyerahan barang sedangkan 

dalam salam harus. Beliau menetapkan syarat tersebut karena produk yang 

menjadi objek akad. Objek salam berupa hasil pertanian sedangkan objek 

istis }na >’ berupa barang-barang properti buatan manusia. Beliau tidak  

menetapkan batas waktu penyerahan barang  pada istis }na >’ ini berdasarkan 

istinbath hukum bahwa yang berlaku di masyarakat ketika itu memang tidak 

menentukan batas waktu karena barang-barang properti itu tidak 

membutuhkan waktu lama untuk membuatnya.  

Melihat uraian pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan 

bahwa dasar hukum yang digunakan madhhab Sha >fi’i tentang ba’i istis }}na >’ 

yaitu menyamakan dengan akad salam, sedangkan kebolehan dalam akad 

salam didasarkan pada ijma >’ ulama. Adapun dasar diperbolehknnya akad 

salam adalah hadits dari Ibn Abbas pada bab al-buyu’: 

ُُوَن ِِ الّثَماِر  ْم ُيْسِل ََ َاُُ َعْو اْبِو َعباٍس قَاَل َقِدَم النِِ َصلى اللُه َعَلْاِه َاَنل َم اْلَمِديَن

ٍْر فَ ْلُاْسِلفْ  ِِ َكْاٍل َ ْعُلوٍم َاَاْزٍن َ ْعُلوٍم ِإَل  َأ َ ٍل  ِ فَ َقاَل َ ْو َأْنَلَف ِِ ََ ْْ ََ َاالسَنتَ  السَن

  َ ْعُلومٍ 

Artinya: “Dari Ibn Abbas ia berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, 

penduduk madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, 

sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo 

setahun atau dua tahun kemudian. Maka rasulullah SAW bersabda: siapa 

yang menjual kurma dengan akad as-salam, hendaklah dengan takaran 
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tertentu, timbangan tertentu, dan jangka waktu tertentu. (HR Tirmidzi dan 

dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Albani).9 

 

Mengenai kesepakatan para ulama, maka itu berarti ijma >’. Kata 

sepakat ini bukan kata sepakat sembarangan orang, sehingga menyelisihi 

ijma >’ itu berbahaya. Hal ini terdapat dalam Q.S an-Nisa:115 sebagai 

berikut:10 

 َْ َْ نُ َولِّه َ ا  َاَ ْو ُيَشاِقِق الرُنوَل ِ ْو بَ ْعِد َ ا تَ بَ  َر َنِباِل اْلُمْؤِ ِن َُدى َايَ تِبْع َغا ْ ْْ لَُه ا

 ١١٥َتَ َول َاُنْصِلِه َ َهنَم َاَناَءْت َ ِصرًا ُ

Artinya: “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran 

baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami 

biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itudan Kami 

masukkan ia ke dalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat 

kembali.” 

 

Kemudian Sebagaimana dalam sebuah  hadith  mengenai ketentuan 

pembayaran berikut: 

اِل  بِالَكاِل مر َأن الَنِ َصلى اه َعلاِه اّنلم نَ َهى َعو بَاِع الكَ َعو ابُو عُ   

“Dari Ibn Umar bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan 

hutang “. (HR. Ishak dan al-Bazzar dengan isnad yang lemah).11 

Dari hadith di atas dijelaskan bahwasannya ulama Sha >fi’i dalam 

melakukan pembayaran dalam transakssi istis }na >’ menyamakan dengan akad 

salam dimana dalam akad salam semua ulama sepakat pembayarannya 

                                                             
9 Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadist Shahih dari Sunan Tirmidzi 2 nomor  1311 ( 

Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 83. 
10

 Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, 187. 
11

 Hadits Shahih Muslim terj. Ma’mur Daud  (Jakarta: Media Suara Agung), 111. 
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dilakukan diawal transaksi. Dalam jual beli terutama dengan cara pemesanan 

atau disebut dengan jual beli istis}na >’, Beliau menjelaskan bahwa jual beli 

dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena nantinya 

mengandung unsur penipuan, kalaupun ada penangguhan waktu hendaknya 

waktu yang ditentukan haruslah jelas. Selain pembayaran ketentuan tentang 

penyerahan objek barang pun dalam wacana madhhab Sha >fi’i haruslah 

ditentukan hal ini untuk melindungi jaminan hak pihak pemesan agar tidak 

dirugikan. 

C. Analisa tentang relevansi Ba’i istis }na >‘ menurut madhhab Hanafi dan 

madhhab Shafi’I dengan Perbankan Syari’ah 

Dalam perbankan syari’ah, pembiayaan dengan akad istis}na >’ dipraktikkan 

untuk pembiayaan barang-barang kontruksi dan manufaktur jangka pendek. 

Dalam hal ini peranan bank dalam akad istis }na >’ yaitu bank sebagai pemesan 

sekaligus penjual. Kemudian bank mengsuborderkan kepada pihak lain untuk 

mengadakan barang yang sebagaimana dipesan oleh nasabah hal tersebut 

dalam perbankan disebut istis }na >’ Paralel. Fatwa tentang istis}na >’ Paralel 

terdapat dalam (Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002).12 

Adapun dari pemaparan pada bab sebelumnya, analisa penulis mengenai 

praktik istis }na >’  pada perbankan shari>’ah dapat memudahkan masyarakat 

untuk mendapatkan barang sesuai pesanan. Praktik dalam perbankan juga 

sesuai  dengan fatwa DSN_MUI tentang ketentuan istisna‘(Fatwa DSN No. 

06/DSN_MUI/MIV/2000) dimana telah dijelaskan dalam ketentuan tentang 
                                                             

12
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001)134. 
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pembayaran bahwa pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan 

utang.13 Dalam perbankan praktiknya nasabah biasanya melakukan 

pembayaran uang muka, hal ini untuk melakukan perlindungan terhadap 

produsen. Selanjutnya mengenai ketentuan barang juga dijelaskan waktu dan 

tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Hal ini 

untuk melindungi jaminan hak kepada nasabah atas barang yang dipesan 

sesuai spesifikasi dan secara tepat waktu.  

Dari uraian di atas ada point penting yang perlu dicatat sebagai relevansi 

antara pemikiran madhhab H<anafi dan madhhab Shafi >’i tentang ba’i istis }na >’ 

yang dipraktikkan dalam perbankan syari’ah. Dalam perbankan  

pembayaranya bisa dilakukan dimuka, cicilan atau ditangguhkan. Ini sesuai 

dengan pendapat madhhab H<anafi kemudian tentang ketentuan waktu 

penyerahan barangnya dalam praktik istis }na >‘ sekarang haruslah ditentukan. 

Hal ini demi kemaslahatan dan juga memberikan jaminan hak kepada 

pembeli untuk menerima barang sesuai dan tepat waktu.  

Sedangkan menurut madhhab Hanafi mensyaratkan waktu penyerahan 

barang tidak harus ditentukan jika ditentukan akan berubah menjadi akad 

salam Jadi jika diaplikasikam dalam istis}na >‘ maka cocok untuk masyarakat 

pada masanya. Sehingga dalam praktik pada perbankan shari >’ah yang 

pembayaran dan waktu penyerahan barangnya harus ditentukan lebih dekat 

dan relevan dengan pemikiran madhhab Sha >fi>’i karena pemikiran beliau juga 

baik pembayaran atau ketentuan waktu pembayaran haruslah ditentukan. 

                                                             
13 Ibid, 115-116. 
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Menurut madhhab H<anafi harus ditentukan waktu penyerahan barang tersebut 

agar tidak beresiko penipuan. 


